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من شجرة مباركة إىل آخره وفيه أيضا يوقد أي يوضع فيه الوقود وفيه أيضا توقد طيب على توقد وعلى يوقد  

كوكب دري توقد كوكب دري يوقد لكن على قراءة توقد    ألنه مذكر الضمري يعود على أي شيء ؟ على الكوكب

ضمري على الزجاجة ال على الكوكب كأا كوكب دري توقد يقول املؤلف على هذه القراءة أي الزجاجة يعود ال

ن الضمري يعود إىل أقرب مذكور ألن القاعدة الضمري يعود على أقرب مذكور ما مل يوجد اوهنا ما يقال مثال 

عود الضمري ألن توقد يعود الضمري على  وايش املانع اللفظي ؟ مانع لفظي أو معنوي فهنا وجد مانع لفظي

مذكور ورمبا يوجد مانع معنوي مثل  اقربفظي مينع من عود الضمري إىل مؤنث والكوكب مذكر هذا وجد مانع ل

يِن ِمْن َحَرٍج  :وايش قبله ...قوله تعاىل  ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الد ِه َحقَوَجاِهُدوا ِفي الل ))
اهللا ملة أبيكم من ؟ الضمري يعود على  ]78)[احلج:ميَن ِمْن قـَْبُل  )اْلُمْسلِ  ِملَة َأبِيُكْم ِإبـَْراِهيَم ُهَو َسماُكمُ 

ذا ألنه لو إبراهيم هو أي اهللا مساكم املسلمني من قبل ويف هذا طبعا إبراهيم عليه الصالة والسالم ما مسانا 

ألن هو  فرض مساكم من قبل ميكن يصح أن يكون إبراهيم ولكن يف هذا ال يصح ولذلك نقول هذا مانع معنوي

  صاحل ألن يرجع إىل اهللا وصاحل أن يرجع إلبراهيم عليه الصالة والسالم ولكن املعىن مينع منه 

على كل حال نعود إىل قراءة نقول توقد ويوقد كالمها الضمري يعود إىل الكوكب وأما توقد فالضمري يعود إىل 

ة مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية بل كأنها كوكب دري من شجرة من زيت شجر " الزجاجة اليت فيها املصباح 
  نعم"  بينهما فال يتمكن منها حر وال برد مضرين

  ...الطالب:

وحنن قررنا أنه يعود على  الشك املؤلف أعاده على املصباح أي نعم هو يعود على املصباحقصدك ان  الشيخ:

الشجرة الذي يوقد هو   يوقد منالكوكب ال الكوكب وهذا ال يصح تقديره ألن الكوكب ال يوقد من هذا الشيء

املصباح طيب يقول من شجرة من زيت شجرة كيف كان من زيت شجرة ألن الشجرة نفسها ليست هي الوقود 

هي اخلري الكثري الثابت مأخوذة من بركة املاء لكثرة الربكة وقوله مباركة أي ذات بركة و  زيتهاوإمنا الوقود الشجرة 

ولكن زيت الزيتون هو أعالها  شجرة غري الزيتون يوقد منها ؟ يفهل هناك  )) زيتونة(( مائها وثبوته وقوله 

ايش معناه ؟ يقول   )) ال شرقية وال غربية(( كيف  )) ال شرقية وال غربية(( وأشدها صفاء وأشدها نورا وقوله 

ا يف ربوة أو جبل بل بينهما فال يتمكن منها برد وال حر مضران طيب اللي ال شرقية وال غربية يكون معناها أ

هي الزم تكون شرقية أو غربية إذا كانت يف املنخفض من جهة الشرق فهي شرقية ألا إذا كانت يف منخفض 

الشمس آخر النهار ال تصيبها وإن كانت من جهة الغرب فهي غربية الشمس أول النهار ال تصيبها فهي إما يف 

 أبني لكنهم قالوا إا يف ربوة ألا إذا كانت يف ربوة فهي  صحراوية وأبني وإما يف مكان مستو لذلك أكمربوة و 
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موصوفة بقوله ال شرقية وال غربية ويف هذا دليل وإرشاد أنه ينبغي لإلنسان إذا وضع  اوأطيب زيتا لكنه واعلى

الشجر أال يضعه يف مكان حيتجب عن الشمس شرقا أو غربا بل ينبغي أن يوضع الشجر يف مكان يربز للشمس 

  ا وغرباشرق

لصفائه يكاد بمعنى يقرب زيتها أي زيت هذه الشجرة  )) يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار" ((  
كيف ميكن يضيء ولو مل متسسه نار يقول املؤلف لصفائه فإذا   " يضيء أي يحدث إضاءة ولو لم تمسسه نار

به على نور بالنار ونور اهللا تبارك ،نور  )) نور على نور(( وايش صار ؟ أصابته النار أصله صاف يكاد يضيء 

  وتعاىل الذي يوجد للمؤمنني

...  

ال اأي مداوي للمؤمنني نور على نور اإلميان اآلن ميكن أن نعرف كيف هذا التمثيل وهل هذا التمثيل مركب و  

ياء مفرد الظاهر أنه مركب يعين معناه مركب من هذه األشياء وال يتحقق ولكن التمثيل إال بتصور هذه األش

أين املشبه ؟ نور اهللا  )) مثل نوره كمشكاة(( جمتمعة لو قلنا أنه مفرد كان معناه كل متثيل ال يتصل مبا بعده 

هل هذا التشبيه  )) فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري(( واملشبه به املشكاة مث 

أن يكون يف ضمن ما قبله ألجل أن يكون التشبيه مستقل عما قبله أو هو يف ضمن ما قبله الذي نرى وهو أبلغ 

مركب من الصورة كاملة الزجاجة كأا كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة نعم هذا إذن تشبيه متثيلي مبعىن 

أن اهللا شبه النور الذي يف قلب املؤمن ذه القضية كلها مشكاة فيها مصباح أين الذي يقابل املشكاة ؟ القلب 

لذي يقذفه اهللا يف قلبه مع نور اإلميان هو املصباح لكن هذا املصباح مركب مما يف زجاجة والزجاجة والنور ا

وجيد فصار اآلن مادة  ن شجرة  مباركة زيتونة زيتها صافعة كأنه كوكب دري ووقود هذا النور ماالصافية الم

وتصفيه فالنور إذا مل يكن يف زجاجة  النور جيدة وكذلك حمله جيد وكذلك وقايته جيدة ألن الزجاجة تقي النور 

كما هو معلوم يكون مضطربا ويكون غري صايف فتجد أن هذا النور قد كملت فيه أسباب الصفاء من حيث 

الوقود واملكان وكذلك أسباب الشمول من حيث كونه والقوة من حيث كونه يف مشكاة النور الذي يف قلب 

امل اإلميان فأما املؤمن ناقص اإلميان فإنه ينقص من نوره مبقدار ما املؤمن مثل هذا ولكنه يف احلقيقة املؤمن ك

نقص من إميانه يعين ال تظنوا أن هذا التشبيه لكل قلب مؤمن ال بل املراد املؤمن الكامل اإلميان فإن اهللا جيعل يف 

هللا تعاىل يأتيه بالنور قلبه هذا النور العظيم وذلك أمر معلوم كلما قوي إميان العبد وكلما قوي طلبه للحق فإن ا

  وكلما ضعف إميان العبد أو ضعف طلبه للحق فإنه يضعف نوره وهلذا قال الشافعي رمحه اهللا 

  فأرشدني إلى ترك المعاصي شكوت إلى وكيع سوء حفظي " 
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  " ونور اهللا اليؤتاه عاصي        وقال اعلم بأن العلم نور  

قص هذا النور وكلما ازداد اإلنسان يف طلب احلق وذلك بالتعلم فكلما نقص اإلميان أو نقص طلب احلق فإنه ين 

  وقوي إميانه ازداد نوره ولذلك جتد أن أهل العلم تقوى معرفتهم بالشريعة حبسب ما أثر عنهم من اإلميان والتقوى

املصباح على  ) ما هو النور الذي على النور ؟ النور نور هذا(( نور على نور يهدي اهللا لنوره ) : قال اهللا تعاىل 

نار الزيت فإن هذا الزيت أصله فيه إنارة يعين يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه نار فكيف إذا أصابته النار  نور 

يهدي اهللا ((  كذلك نور اإلميان يف القلب مثل نور الزيت ونور العلم واهلداية مثل النار اليت تصيب هذا الزيت
ر بالنار أي نور اهللا تعالى أي هداه للمؤمنين نور على نور اإليمان نور به على نو " يقول  )) لنوره من يشاء

إذن فاإليمان بمنزلة الزيت والهداية بمنزلة النار التي جعل الزيت وقود لها يهدي اهللا لنوره أي دين اإلسالم 
منه ))  عليمواهللا بكل شيء (( تقريبا ألفهامهم ليعتبروا فيؤمنوا  )) ويضرب اهللا األمثال للناس(( من يشاء 

يهدي اهللا لنوره طيب هذا النور الذي يهدي اهللا له هو النور الذي يقذفه يف قلب املؤمن وال  " ضرب األمثال

النور الذي ينزله للناس ؟ الذي ينزله للناس يهدي اهللا املؤمن إليه فالذي ينزله اهللا سبحانه وتعاىل إىل الناس من 

اء وكلمة من يشاء تقدم لنا أن كل شيء علق باملشيئة فإنه مقرون الوحي هو نور بال شك ويهدي إليه من يش

باحلكمة فاهللا تعاىل يهدي من يشاء ولكن إذا اقتضت احلكمة هدايته وقد علمنا أن كل من طلب احلق بنية 

فإن  ((صادقة فإن اهللا سبحانه وتعاىل يهديه وكل من زاغ عن احلق وتوىل عنه فإن اهللا تعاىل يضله قال اهللا تعاىل 
على كل حال من يشاء  )) تولوا فاعلم أنما يريد اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون

وقابل للهداية وقوله ويضرب اهللا األمثال للناس األمثال  ايقول ممن تقتضي احلكمة هدايته وذلك لكونه مستعد

يء يشابه غريه فاهللا تعاىل يضرب األمثال للناس إما مجع مثل وهو الشبه أو مثل وهو الشبه أيضا واألمثال كل ش

أن يضرب حسيا حبسي أو معنوي مبعنوي أو معنوي حبسي والغالب أن اهللا يضرب األمثال إذا كان األمر معنويا 

فإنه يضربه حبسي معلوم وذلك لتقريب األمر  ايضربه بأمر حسي أو إذا كان األمر احلسي أمرا مستبعدا أو منكر 

ثل العنكبوت اختذت مالناس مثال جند أن اهللا تعاىل ضرب مثال للذين يعبدون غري اهللا بأي شيء ؟ ك إىل أذهان

بيتا هذا ضرب أمر معنوي بأمر حسي فهم يلوذون ذه األصنام كما أن العنكبوت تلوذ ببيتها لكن هل بيتها 

 تعاىل يضرب مثل مبا ينكره الكافرون وجند أن اهللا )) وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت(( يقيها ؟ ال وهلذا قال 

من إحياء املوتى بأي شيء ؟ بإحياء األرض بعد موا فإن األرض تكون ميتة هامدة فإذا أنزل اهللا عليها املاء 

اهتزت وربت إن الذي أحياها حمليي املوتى وهو على كل شيء قدير جند أنه هنا يف األمر املعنوي اللي هو نور اهللا 
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ونور اهللا سبحانه وتعاىل الذي ينزله فيهتدي به املؤمن جند أن اهللا تعاىل ضرب به مثال يف هذه  يف قلب املؤمن

  املصباح الذي يف املشكاة إىل آخره

) مناسبة هذه اآلية أنه سبحانه وتعاىل أعلم العاملني مبا يطابق املثل (( واهللا بكل شيء عليم ) : وقوله تعاىل 

رب وله مورد لكن اهللا سبحانه وتعاىل هو أعلم العاملني ذا املضرب واملورد مضربا وموردا ألن املثل له مض

رمبا يأيت إنسان ويشبه شيئا بشيء  عندما متحص وحتقق األمر جتد أنه ال مشاة  ألنهومطابقة أحدمها لآلخر 

يه أوجه املشاة لكن اهللا سبحانه وتعاىل إذا ضرب مثال بشيء فإنه سبحانه وتعاىل  بكل شيء عليم ال خيفى عل

اليت يتضمنها هذا املثل ويف هذه اآلية إشارة بل صريح إىل عموم علم اهللا سبحانه وتعاىل وأنه عليم بكل شيء ال 

  ...فيما يتعلق بأفعاله وال فيما يتعلق بأفعال العباد من الذي أنكر العلم بأفعال العباد ؟ 

يستدلون به يف مثل قوله ايش عل يف وحيه أمرا متشاا و آيات من متشابه القرآن واهللا سبحانه وتعاىل حكيم جي

 ) قالوا حىت للغاية فمعىن ذلك أنه سبحانه(( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ) : تعاىل

ويأيت به  ال يعلم ااهد والصابر إال بعد أن جياهد ويصرب ولكنه سبق لنا اجلواب عن مثل هذا اإلشكال وتعاىل

  .... خالد

  ......: الطالب

  ما تستحضره طيب مني اللي يستحضر نعم عبد اهللا  :  الشيخ

  ...: الطالب

يعين قصدك تقول أن املراد العلم الذي يرتتب عليه اجلزاء ال ألن علم اهللا تعاىل بالشيء قبل وقوعه ال : الشيخ

ال يرتتب عليه جزاء فيكون حىت نعلم جياهد هذا  مايرتتب عليه جزاء يعين كون اهللا يعلم أن هذا جياهد وهذا 

  العلم الذي يرتتب عليه اجلزاء وذلك ال يكون إال بعد االمتحان واالبتالء 

  ...: الطالب

أنه سيقع فال يتعلق به شيء وعلمه بعد بونقول أيضا فرقا آخر علم اهللا بالشيء قبل وقوعه علم :نعم  الشيخ

أنه سيقع وال يرتتب عليه شيء بالنسبة للمكلف والثاين بألول علم وقوعه علم بأنه وقع وفرق بني مدرك العلمني ا

هذا هو ما  يا مجاعة علم بأنه وقع وهو الذي يرتتب عليه ما رتبه اهللا سبحانه وتعاىل بالنسبة للمكلف مفهوم

   أجاب به أهل السنة عن مثل هذه اآلية

  ... الطالب :

  ينتفع به نعم . ننعم هذه شاملة نعم فهو بكل شيء عليم يف نفس املثل وفيم الشيخ :
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َوالِذيَن َكَفُروا َأْعَماُلُهْم َكَسَراٍب ِبِقيَعٍة َيْحَسُبُه الظْمآُن َماًء  (( واهللا يرزق من يشاء بغير حساب  الطالب :
ْنَدُه فـََوفاُه ِحَسابَُه َواللُه َسرِيُع اْلِحَساِب  َأْو َكظُُلَماٍت ِفي َبْحٍر َحتى ِإَذا َجاَءُه َلْم َيِجْدُه َشْيًئا َوَوَجَد اللَه عِ 

َلْم َيَكْد يـََراَها ُلجي يـَْغَشاُه َمْوٌج ِمْن فـَْوِقِه َمْوٌج ِمْن فـَْوِقِه َسَحاٌب ظُُلَماٌت بـَْعُضَها فـَْوَق بـَْعٍض ِإَذا َأْخَرَج َيَدُه 
  ]40)[النور:لُه َلُه نُورًا َفَما َلُه ِمْن نُوٍر )ال َوَمْن َلْم َيْجَعلِ 

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم سبق أن اهللا تعاىل وصف نفسه بأنه نور السماوات واألرض وبينا على  الشيخ :

ذلك أن النور قسمان خملوق وغري خملوق فما وصف اهللا به نفسه ومسى به نفسه من النور فهو غري خملوق ألن 

حانه وتعاىل بأمسائه وصفاته هو اخلالق وأما ما سواه خملوق وأما القسم الثاين وهو النور املخلوق فينقسم اهللا سب

أيضا إىل قسمني حسي ومعنوي فما يف السماوات واألرض من األجرام املضيئة فهذا حسي وما لدى اإلنسان 

لنوره يف قلب عبده املؤمن مبصباح كامل  من اإلميان والعلم فهذا معنوي وسبق أن اهللا سبحانه وتعاىل ضرب مثال

يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية يكاد (( يف مادته أي وقوده ويف حمله ويف محايته يف وقوده 
ويف محايته ووقايته يف زجاجة الزجاجة كأا كوكب دري ويف حمله أو موضعه  )) زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار

نور يف مشكاة وهذا أعلى ما يكون من اإلضاءة لوجود أسباا كاملة وهذا أيضا مثل تقرييب الذي ينعكس فيه ال

وإال فنور اإلميان والعلم يف قلب املؤمن أشد وأبلغ لكن تضرب األشياء املعقولة باألشياء احملسوسة تقريبا فقط ال 

مثال للناس األمثال يعين األشباه والنظائر حتقيقا ومساواة بل بينهما فرق مث بني اهللا سبحانه وتعاىل أنه يضرب األ

فيضرب أحيانا املعقول باحملسوس وأحيانا يضرب الغائب باحلاضر وهذا ال شك أنه من نعمة اهللا سبحانه وتعاىل 

على عباده ألن ذلك من متام التعليم وإال فلو شاء اهللا سبحانه وتعاىل ما ضرب األمثال للناس ولرتكهم حىت 

ام رمحته أن كان  تعليمه على وجه الكمال والتمام ولذلك يضرب اهللا األمثال ألجل أن يضلوا ولكن من مت

  يستدل الناس ا على ما يريده اهللا سبحانه إثباته هلم 

) إىل ذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو واآلصال )ي(( في بيوت أذن اهللا أن ترفع و  : مث قال اهللا تعاىل 

ايش معىن املتعلق ؟ الفعل يتعدى إىل املفعول بنفسه وأحيانا يتعدى إىل املفعول  ...حآخره يف بيوت متعلق بيسب

حبرف اجلر نعم إذا تعدى إىل املفعول حبرف اجلر يقال هذا متعلق به وإال يف احلقيقة أن اجلار وارور متعلق هو 

أن العامل اجلار وارور هو قوله جمرور يف احلقيقة لكنه ال يتعدى بنفسه فيسبح تعلق ا قوله يف بيوت يعين 

 اإلذنإىل آخر أذن املراد هنا "  هأن ترفع تعظم ويذكر فيها اسمه بتوحيد))  في بيوت أذن اهللا(( يسبح نعم 

ببناء امر النبي صلى اهللا عليه وسلم " الشرعي فمعىن أذن أي شرع أن تعظم وهلذا قالت عائشة رضي اهللا عنها 
على أن اإلذن هنا مبعىن الشرع وقد سبق  دليل وهذا فيه " وأن تطيب " يف احلارات يعين " ي الدورالمساجد ف
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من ذا الذي يشفع عنده إال (( أن قررنا أن اإلذن ينقسم إىل قسمني إذن كوين وإذن شرعي فمثال اإلذن الكوين 
  اقدري اصح أن تكون إذن) هذا ال ي(( شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اهللا )ومثال اإلذن الشرعي ))  بإذنه

فإذن ما مل يأذن شرعوا وما شرعوا إال بإذن اهللا كونا وقدرا  مفإ مل ينتف ملاذا؟ ألن اإلذن القدري الكوين اكوني

به اهللا أي شرعا وال بد على كل حال اآلن اإلذن إذن اهللا ينقسم إىل قسمني كوين وشرعي فالكوين مثله يف قوله 

  تعاىل 

  )) الذي يشفع عنده إال بإذنه من ذا((  الطالب :

كقوله صلى اهللا عليه   االستماعوالشرعي شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا وقد يأيت اإلذن مبعىن الشيخ :

استماعه  أي استمعما أذن اهللا لشيء  ي حسن الصوت يتغنى بالقرآن )ب( ما أذن اهللا لشيء إذنه لن : وسلم

من أي  )) أذن اهللا أن ترفع(( ن جيهر به طيب إذن أذن اهللا يف اآلية اليت معنا هلذا النيب الذي يتغىن بالقرآ

  اإلذنني ؟ الشرعي طيب هل يتعني أن تكون للشرعي ؟

  ...الطالب :

  وملاذا ؟ الشيخ : 

  يف بيوت الطالب :

تعظم  طيب ويف بيوت ألن التعليل جوابكم صحيح لكن التعليل لو أذن بذلك قدرا لكانت املساجدالشيخ : 

املألوف كل ما يتعلق باألمور وقوع والبد وترفع والبد ألن اإلذن الكوين والقدري واملعىن واحد البد فيه من 

فلو كان املراد باإلذن هنا اإلذن الكوين لكان رفع املساجد أمرا حتميا مع أننا جند أن  االكونية البد من وقوعه

) طيب يف من أظلم ممن منع مساجد اهللا أن يذكر فيها اسمه )(( و املساجد أحيانا ال ترفع وال تعظم بل متنع 

بيوت أذن اهللا أي شرع أن ترفع تعظم ويف احلقيقة أن رفعها أعم من التعظيم ترفع بالتعظيم وبغريه لكن صحيح 

ذكر  أي اسم اهللا واملراد أن اهللا يذكر بأمسائه ألنه إذا))  ويذكر فيها اسمه(( أظهر ما يكون الرفع هو التعظيم 

  بأي شيء يذكر ؟))  ويذكر فيها اسمه(( االسم ذكر املسمى وقوله

  ...الطالب :

بالقراءة والتسبيح أيضا املهم يذكر فيها امسه بالثناء والتمجيد نعم وهذا يشمل الصالة وغري الصالة قال الشيخ : 

وإىل نفي ))  يذكر فيها اسمه(( له اآلية إشارة إىل أمرين إىل إثبات الكمال يف قو يف يسبح له وهذا التنزيه فيكون 

 ويذكر فيها اسمه(( النقص يف قوله يسبح له فيها بالغدو إىل آخره يسبح له فيها بالغدو إىل آخره وقوله تعاىل 

طيب يسبح فيها قراءتان سبعيتان بالفتح "  يسبح بفتح الموحدة وكسرها أي يصلى)) " يسبح له فيها 
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 يصلي هذا فيه نظر إن قصد بذلك حصريسبح أي  موعدهيف ج كل منهما ختريوالكسر وسيأيت إن شاء اهللا 

يصلون  كومم من  عأ )) يسبح له فيها(( التسبيح يف الصالة وإن قصد بذلك التمثيل فهذا صحيح فإن قوله 

 )) يسبح له فيها بالغدو (( وقولهتنزيه اهللا تبارك وتعاىل  بهيكون مما ألم يسبحون الصالة بالصالة وغريها 
قوله بالغدو "  أي البكر واآلصال العشايا من بعد الزوال ي فيها بالغدو مصدر بمعنى الغدواتيسبح له أ

مع مصدر مبعىن اجلمع مبعىن اجلا مجع مصدر غدا يغدوا غدوا ولكنها مبعىن إواآلصال الغدو يقول املؤلف 

الغدوات للمطابقة ايش املطابقة ؟ واآلصال ألن  الغدوات يعين أول النهار وإمنا جلئ املؤلف إىل جعل الغدو مبعىن

اآلصال مجع أصيل وهو آخر النهار وقوله العشايا مجع عشي أيضا ما كان بعد الزوال ويف حديث أيب هريرة يف 

وروي عن أيب هريرة " صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إحدى صالتي العشي" قصة ذا اليدين قال 

مبعىن اجلمع الغدوات واآلصال مجع أصيل أي العشايا أي آخر النهار طيب وين طيب أقول الغدو مصدر 

؟ بقي عندنا وايش يالصلوات إذا قلنا يسبح مبعىن يصلي ؟ يكون يف الغدو صالة الفجر والعشي الظهر والعصر 

وات مث إنه ا يصلى يف املساجد وهلذا نرى أن الصواب يف ذلك أن التسبيح أعم من الصلمماملغرب والعشاء وهي 

(( ولهم رزقهم فيها بكرة يف أهل اجلنة  :حيتمل أن يقصد بالغدو واآلصال مجيع الوقت كما يف قوله تعاىل 
اما ال يف بس الصبح وآخر النهار ؟ دائم لكن يقال هكذا واملراد الدوام ا) الرزق ألهل اجلنة هل دائم و وعشيا )

ون دائما أو على معىن أول النهار وآخره فيكون هذا إشارة على معىن الدوام أي يسبحان حتمل الغدو واآلصال 

وصالة العصر فإن الصالتني هاتني أفضل للتسبيحات اليت تذكر يف أول النهار ويف آخره ومنها صالة الفجر 

( إنكم  : وقال صلى اهللا عليه وسلم ( من صلى البردين دخل الجنة )الصلوات كما جاء يف احلديث الصحيح 
كما ترون القمر ليلة البدر ال تضامون في رؤيته فإن استطعتم أال تغلبوا على صالة قبل طلوع سترون ربكم  

ايش يعين الفجر والعصر على كل حال الغدو واآلصال إن أريد ما  الشمس وصالة قبل غروبها فافعلوا )

لتسبيح والتعظيم هللا حقيقتيهما وهو أول النهار وآخره كان يف ذلك إشارة إىل أي شيء ؟ إىل ما يقال من ا

والتهليل يف أول النهار وآخره وكذلك أيضا إىل صالة الفجر وصالة العصر وإن قلنا املراد بالغدو واآلصال املراد  

) (( ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ) : ليشمل اجلميع كما يف قولهكل الدهر وأن هذا من باب ذكر الطرفني 

  ملساجد يف أول النهار وآخره ويف الليل أوله وآخره ووسطهفإنه يشمل كل ما يسبح هللا تعاىل يف ا

فاعل يسبح بكسر الباء وعلى فتحها نائب ) رجال ) (( يسبح له فيها بالغدو واآلصال  : وقوله تعاىل 
القراءتني املتواترتني توجيه اآلن  " الفاعل له ورجال فاعل فعل مقدر جواب دعاء مقدر ألنه قيل من يسبحه

لمفعول مبين للفاعل أو للمفعول لال الفاعل و ل بينذا كانت يسبح له فيها بالغدو واآلصال يسبح ميسبح ويسبح إ
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عل وعليه يكون قوله رجال فاعل يسبح واضح على قراءة يسبح يكون الفعل مبين للمفعول حيتاج إىل نائب ا؟ للف

سبحون من ؟ الرجال وهذا شيء فاعل ال يصلح أن يكون رجال نائب فاعل ألنه لو كان نائب فاعل كان اللي ي

يف غري ممكن إذن أين نائب الفاعل ؟ نائب الفاعل اجلار وارور يف قوله له يسبح له نعم وإذا مل يوجد املفعول 

ضرب  صريح بين للمجهول ناب عنه الظرف واجلار وارور مثل لو قلت قيل قول هذه نائب فاعلالفعل امل

  املفعول به وقال ابن مالك الضرب وما أشبه ذلك فإنه ينوب عن

  " أو حرف جر بنيابة حر   وقابل من ظرف أو من مصدر"  

  ال حرف جر البيت يف األلفيةااللي معنا اآلن يسبح له إذا قلنا له هو نائب الفاعل هو الظرف و  

  "أو حرف جر بنيابة حر            وقابل من ظرف أو من مصدر "  

حرف اجلر يبقى اإلشكال يف رجال على قراءة يسبح نقول رجال فاعل لفعل  يسبح له من ذا ؟ من أي الثالثة 

حمذوف هذا الفعل احملذوف أوجبه كلمة يسبح ألن يسبح له كأنه قيل من يسبح أو من يسبح له فقيل رجال 

إذن  امساعيل واضح عندك ؟...وعلى هذا فتكون رجال فاعال لفعل حمذوف دل عليه الفعل املذكور وهو يسبح

  ح ا قراءتان سبعيتان فتح الباء وكسرها وتبني اآلن توجيه كل من القراءتني يسب

(( حذف إقامة تخفيفا  )) وال بيع عن ذكر اهللا وإقام الصالة(( أي شراء  )) " رجال ال تلهيهم تجارة(( 
والهالك  النجاةبين يخافون يوما تتقلب تضطرب فيه القلوب واألبصار من الخوف القلوب  )) وإيتاء الزكاة

(( رجال ال تلهيهم تجارة وال  : يقول اهللا عز وجل " واألبصار بين ناحيتين اليمين والشمال وهو يوم القيامة
) كلمة رجال تدل على املدح والثناء كما يقال فالن رجل أي أنه اتصف بصفة الرجولة فكلمة رجال بيع )

العاقل وقوله ال تلهيهم جتارة وال بيع مل يقل ال يبيعون  الشك أا تدل على الثناء ولذلك ال تطلق إىل على البالغ

   . ددهو بص ويشرتيلكن يبيع  الفراغوال يشرتون ألن الذي ال يبيع وال يشرتي قد يأيت إىل املسجد ليسد 

  


